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 و مفاهیمتعاریف 
 

های بهداشتی درماانی شوا ر اساتر هار خاناه ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکهمحیطیخانه بهداشت: 

یک یا چند روستا را در پ شا  خادمات خا د  -به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت  -بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی 
یاا « به رز مارد»شنناد بر حسب جنس داردر در خاانه بهداشت فقط یک رده شاغلی از شارشناان بهاداشات خادمات می

ر ان در روستای اصلی یا روستای قمار  از شارایط واروری اساتش ند شه ب می ب دن آنها و اسکنامیاده می« به رز زن»
 نفر استر  1000 ش  یک به رز به ط ر مت سط حدود جمعیت تحت پ

 

مرشز بهداشتی درمانی روستائی  تنهاا واحاد پزشاکی دو تای مساتقر در منااط  مرکز بهداشتی درمانی روستائی: 

های بهداشت و هدایت آنهاا  ش د این واحد ومن نظارت بر فعا یت خانهروستائی است شه ب سیله پزشک عم می اداره می
 شندر با بیمارستان شهرستان نیازهای درمان تخصصی و بستری جمعیت تحت پ ش  خ د را تأمین می در ارتباط

 

اناد و جمعیتای حاداش ر عبارت اسات از یاک واحاد بهداشاتی شاه در محادوده شاهرها واقا  شاده: پایگاه بهداشت

این پایگاه بهداشات چنانهاه در  دهندرنفر را تحت پ ش  دارند و خدمات بهداشتی به این جمعیت ارائه می 12500معادل
درون فضای مرشز بهداشتی درماانی مستقر باشد به عن ان پایگاه بهداشت ومیمه و در غیر اینص رت پایگاه غیر وامیمه 

 ش در نامیده می
هداشت باه پایگااه بهداشات تبادیل باشد به شهر تبدیل گردد این خانه بچنانهه یک روستایی شه دارای خانه بهداشت می

ایگااه بهداشات گردد و به عن ان پباشد خدمات ت سط به رزان ارائه میش د و تا زمانی شه به رز در آن واحد شاغل میمی
گردد و زمانی شه به هر د یلی )تغییر عن ان   بازنوستگی و ررر( ردیف سازمانی وی بالتصدی گردید ستاره دار محس ب می

دار گاردد و شلماه ساتارهدار به پایگاه بهداشت تبدیل میپایگاه بهداشت ستاره گردد و ازبه جای به رز شاردان استخدام می
 گرددر حذف می

 

این واحد برحسب تراشم جمعیت  یک یاا چناد پایگااه بهداشات شاهری را تحات   مرکز بهداشتی درمانی شهری:

هاای بهداشات تابعاه دارد  ایان پ ش  خ اهد داشتر شلیه وظایفی را شه مرشز بهداشتی درمانی روستائی در مقابل خاناه
های بهداشت شهری خ اهد داشت تفاوت عمده این واحد باا مرشاز بهداشاتی درماانی روساتایی در مرشز در مقابل پایگاه

هاای مراجعه مستقیم بیماران به این مرشز است مراجعه بیمار به این مراشاز ززم نیسات حتمااز از طریا  ارجااپ از پایگااه
 بهداشت ص رت گیردر 

 

های بهداشت مجاور شهر و یاا روساتاهای   خانهدر بسیاری از شهرهاروستائی:  –مرکز بهداشتی درمانی شهری 

نزدیک به شهر به ناچار در پ ش  یک یا چند مرشز بهداشتی درمانی شهری قرار داده شده است این گ نه مراشاز در واقا  
 ش ندر روستائی نامیده می –هر دو نق  را بعهده دارند و مراشز بهداشتی درمانی شهری 
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در برخی از مراشز بهداشتی درمانی روستائی شه در مسیر طبیعی چند مرشز بهداشتی درماانی دیگار تسهیالت زایمانی: 

هزار نفر تلقی گردد  موروط بر این شاه فاصاله ایان محال تاا  20شه گل گاه عب ر جمعیتی حدود قرار گرفته باشد  بط ری
ناام ه ت ان بخوی ببیمارستان یا زایوگاه دارد )با استفاده از ات مبیل( از یک ساعت بیوتر باشد  می ترین شهری شهنزدیک

گردیدر چنانهه هنا ز روزی ایجاد میروزی یا شهری شبانهتسهیالت زایمانی ومیمه مرشز بهداشتی درمانی روستائی شبانه
اندازی نمایال حاور واحد جدید تسهیالت زایمانی تعیین و راهدهد و ی در حاین واحد فعال باشد به فعا یت خ د ادامه می

 گرددر 
 

مرشز بهداشت شهرستاان واحادی است شه او یان سطاح تخصصی یعناای شارشناااسی مرکز بهداشت شهرستان: 

  درشاخدمات مختلف بهاداشتی را شاامل می

 

سااعت شااری را یاک شایفت   8یس در حداش ر در تعیین شیفت شاری مراشز بهداشتی درمانی  ارائه سروشیفت کاری: 

 نمایندر روزی محاسبه میساعت شاری را شبانه 16ساعت شاری را دو شیفت و بی  از  16حداش ر 
 

ر مستقل شامل واحادی اسات شاه دارای تواکیالت و محال فعا یات مساتقل باشادوضعیت مستقل و غیرمستقل: 

ش د شه در داخل واحد دیگری قرار داشته و از امکانات اداری  ما ی و پرسنلی واحاد ماذش ر غیرمستقل به واحدی گفته می
 استفاده نمایدر 

 

 پزشک خانواده: 
ای جمعیات پزشکی است شه یکی از مهمترین وظایف   ارائه خدمات و مراقبتهای او یه بهداشتی در راستای پ ش  بیماه

نفراست شه بدون ارائه این خدمات  استفاده از اصطالح پزشک خاان اده  20000روستایی  عوایری وساشنین شهرهای زیر 
برای ارائه صرف خدمات درمانی شاری نابجاستر همهنین  شلیه خدمات سالمت در برناماه پزشاک خاان اده باه جمعیات 

 ش در( ارائه میActiveتحت پ ش  به شکل فعال )

کی و مجا ز معتبار شاار پزشاکی اسات و در نخساتین ساطح ای پزشاپزشک خان اده دارای حداقل مدرك دشترای حرفه
هایی از قبیل: ت جه به جامعیات خادمات  تاداوم خادمات  خدمات  عهده دار خدمات پزشکی سطح اول است و مس و یت

 ها را برعهده داردر مدیریت سالمت  تحقی  و هماهنگی با سایر بخ 

ای تعریف شده )بساته خادمت(ب بادون تبعایي سانی  ه بستهپزشک خان اده مس و یت دارد خدمات سالمت را در محدود
ی تحت پ ش  خ د قارار های اقتصادی اجتماعی و ریسک بیماری در اختیار فرد  خان اده  جمعیت و جامعهجنسی  ویژگی

و ای دهدر پزشک خان اده در ص رت  زوم باید برای حفظ و ارتقای سالمت  از ارجاپ فرد به ساط ح باازتر اساتفاده شناد  
 مس و یت پیگیری تداوم خدمات با او خ اهد ب در پزشک خان اده مس ول اداره شردن تیم سالمت استر

شنند و هرشس مایال نباشاد از افراد تحت پ ش  پزشک خان اده برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به او مراجعه می
پرداخات نمایادر پزشاک  ی درماانی را شخصاازاهاطری  وی وارد سیستم دریافت خدمات ش د  م ظف است تمام هزیناه

هاای پاس از درماان دهد و او را از بدو ورود به سیستم تا پایان درمان و مراقبتخان اده  بیمار را در سیستم ارجاپ قرار می
 (10نسخه  -1388آبان ماه  -)دست رعمل اجرای برنامه بیمه روستایی و پزشک خان اده تحت نظر خ د داردر
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 معاونت بهداشتیهای شاخص
 
 

1000 × 
 )شمتر از یک ماه( در مدت یکسالتعداد م ارد مرگ ن زادان 

 = میزان مرگ ن زادان
 همان سالتعداد م ا ید زنده در 

 
 

1000 × 
 یکسالتعداد م ارد مرگ ش دشان زیر یکسال در مدت 

 زیر یکسال ش دشان = میزان مرگ
 همان سال تعداد م ا ید زنده در

 
 

1000 × 
 یکسال سال در مدت 5تعداد م ارد مرگ ش دشان زیر 

 سال 5= میزان مرگ ش دشان زیر 
 همان سالتعداد م ا ید زنده در 

 
 

1000 × 
 مت  دین مرده به دنیا آمدهتعداد 

 )در هزار( ه زاییمرد میزان= 
 مت  دین زنده

 
 

1000 × 
 یک سالتعداد شل م ارد مرگ در 

 )در هزار( مرگ امخ= میزان 
 جمعیت همان سال

 
 

100 × 
 های مدرنتعداد استفاده شنندگان از روش

 های مدرن پیوگیری از بارداری= میزان استفاده از روش
 سا ه 15-49تعداد زنان ش هردار 

 
 

1000 × 
 م ا ید زنده یکسالتعداد 

 = میزان م ا ید
 جمعیت همان سال

 
 

1000 × 
 زنده یکسال تعداد م ا ید

 = میزان باروری عم می 
 سا ه 15-49زنان جمعیت 

 
 

 
 مجم پ میزان های باروری اختصاصی سنی × 5

 = باروری شلی 
1000 
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100 × 
 گرم 2500 وزن ت  د شمتر از مت  دین با

 گرم 2500= درصد ن زادان زیر 
 شدهمت  دین زنده وزن 

 
 

10000 × 
 تعداد مبتالیان به ایدز

 = نسبت مبتالیان به ایدز در ده هزار نفر جمعیت
 شل جمعیت

 
 

100 × 
 تعداد ف ت شدگان بیماری قلبی عروقی

 های قلبی عروقی به شل ف ت شدگان= درصد ف ت بیماری
 شل ف ت شدگان

 
 

100 × 
 شدگان با ح ادث غیر عمدتعداد ف ت

 شدگان= درصد ف ت ح ادث غیرعمد به شل ف ت
 شدگانف تشل 

 
 

100 × 
 تعداد خان ارهایی شه به آب آشامیدنی سا م دسترسی دارند

 = درصد دسترسی خان ار روستایی به آب آشامیدنی سا م
 تعداد شل خان ارهای تحت پ ش 

 

 

100 × 
 های بازدید شدهتعداد شاغلین شارگاه

 = درصد شاغلین تحت پ ش  خدمات بهداشتی
 شاغلین م ج د

 
 

100 × 
 های بازدید شدهتعداد شارگاه

 های تحت پ ش = درصد شارگاه
 های م ج دشارگاه

 

 

 

100 × 
 تعداد جمعیت فاقد پ ش  بیمه

 = درصد جمعیت فاقد پ ش  بیمه به شل جمعیت
 شل جمعیت
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بهداشتی های شاخص. 1-2جدول 
 

 1395 1394 عنوان شاخص ردیف

 49/8 43/9 میزان مرگ و میر نوزادان )در هزار تولد زنده( 1

 92/11 46/12 میزان مرگ و میر كودكان زیر یک سال )در هزار تولد زنده( 2

 11/14 49/15 میزان مرگ و میر كودكان زیر پنج سال )در هزار تولد زنده( 3

 62/5 07/6 سال )در هزار تولد زنده( 5ماه تا  1میزان مرگ كودكان  4

 84/22 6/18 )درصد هزار تولد زنده( میزان مرگ و میر مادران 5

 8 9/7 میزان مرده زایي )در هزار( 6

 74/3 73/3 میزان خام مرگ )در هزار( 7

 96/20 03/21 میزان موالید )در هزار( 8

 2/37 56/54 صد(های معتبر تنظیم خانواده )درافراد تحت پوشش روش 9

 72/1 73/1 جمعیت )درصد(رشد طبیعي  10

 15/2 11/2 باروری كلي 11

 96/99 9/99 متولدین وزن شده )درصد(  12

 52/5 09/6 گرم )درصد( 2500متولدین كمتر از  13

 38 5/36 )روستایي( میزان شیوع دیابت در هزار 14

 8/15 - )كل جمعیت( میزان شیوع دیابت در هزار 15

 54 2/51  )روستایي( هزارمیزان شیوع فشار خون در  16

 1/22 - )كل جمعیت( میزان شیوع فشار خون در هزار 17

 6/5 3/7 میزان بروز سل )در صد هزار( 18

 6/8 9/12 میزان بروز سالک )در صد هزار( 19

 83/99 8/99 درصد خانوارهای روستایي كه به آب آشامیدني دسترسي دارند 20

 1/43 9/40 هاقلبي و عروقي به كل مرگهای درصد مرگ ناشي از بیماری 21

 1/10 4/9 هادرصد مرگ ناشي از حوادث غیرعمد به كل مرگ 22

 6/12 6/10 هاها به كل مرگدرصد مرگ ناشي از سرطان 23
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 زایی(به استثنای مردهرگ و میر به تفکیك علل و جنسیت )های ممقایسه نسبت .2-2جدول 

 1395 و 1394های طی سال
 

 علت مرگ ردیف
 جمع كل زن مرد

94 95 94 95 94 95 

 1710 1584 799 761 911 823 های قلبي و عروقيبیماری 1

 505 417 225 187 280 230 ها و تومورهاسرطان 2

 314 307 48 61 266 246 حوادث مربوط به حمل و نقل 3
 301 286 167 173 134 113 متابولیک ، تغذیه وهای غددبیماری 4

 176 209 77 89 99 120 های دستگاه تنفسبیماری 5

 153 162 61 72 92 87 دوران حول تولدهای بیماری 6
 109 96 46 36 63 60 های دستگاه گوارشبیماری 7

 100 81 30 26 70 55 حوادث غیر عمدی 8
 95 113 43 43 52 70 های دستگاه ادراری تناسليبیماری 9

 73 71 31 31 42 40 سیستم عصبيهای بیماری 10

 65 73 23 38 42 35 كروموزومي های مادرزادی وناهنجاری 11
 53 63 16 25 37 38 های عفوني انگليبیماری 12

 44 52 12 17 32 35 خشونت بوسیله دیگران 13

 38 45 11 17 27 28 خودكشي 14
 30 22 7 7 23 15 های رواني و اختالل رفتاریبیماری 15

 29 28 17 19 12 9 های جلد و زیر جلدبیماری  16
 19 19 12 11 7 8 های اسكلتي عضالنيبیماری 17

 17 13 12 5 5 8 ستگاه ایمنيدو  های سیستم خونسازبیماری  18

 5 3 5 3 0 0 عوارض حاملگي و زایمان 19
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 هاهای پیشگیری و مبارزه با بیماریای شاخصآمار مقایسه.3-2جدول 

 1395و  1394های طی سال
 

 1395 1394 عنوان شاخص ردیف

 4772 4937 تعداد افراد مظنون آزمایش شده از نظر وبا 1

 256 402 خوني مراقبت شدهتعداد مبتالیان به اسهال 2

 24773 26776 تعداد افراد آلوده به پدیكلوزیس شناسایي شده و مراقبت شده 3

 1145 1686 گزیده مراقبت شدهتعداد افراد عقرب 4

 294 385 مراقبت شدهتعداد افراد مارگزیده  5

 119 81 تعداد بیماران مبتال به ماالریا 6

 21575 24419 تعداد الم خون محیطي تهیه و آزمایش شده از نظر ماالریا 7

 9 6 حاد شناسایي شدهتعداد بیماران فلج شل 8

 75 245 * تعداد بیماران مظنون به سرخک شناسایي شده 9

 59 62 تعداد انواع بیماری مننژیت 10

 1086 1070 تعداد موارد حیوان گزیدگي شناسایي شده و مراقبت شده از نظر هاری 11

 71 96 تعداد بیماران شناسایي شده به هپاتیت ویروسي  12

 89 136 تعداد بیماران مبتال به سالک 13

 2182 918 ** شخیصت بر اساس  STIتعداد بیماران شناسایي شده و تحت درمان قرار گرفته  14

 495 475 شناسایي شده از ابتدای برنامه HIVتعداد بیماران آلوده به ویروس  15

 
و بدنبال آن حساس سازی سیستم نظام مراقبت و اطالع رساني به عموم منجر به تقویت  94های جم و كنگان در سال بروز طغیان سرخک در شهرستان *

 د گردید.ردهي موارد تب و بثورات و افزایش مواگزارش

 دهي در بخش خصوصي و دولتي گردید.های مداخله ایي مراقبین سالمت باعث افزایش گزارشها و برنامهتقویت آموزش **

 

 

 
 

 

 

ادامه در صفحه بعد
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  هابارزه با بیماریم های پیشگیری وای شاخصآمار مقایسه.3-2جدول ادامه 

 1395و  1394های طی سال

 

 1395سال  1394سال  عنوان شاخص ردیف

 375 371 تعداد موارد شناسایي شده سرطان 16

 8/3 4/3 میزان بروز تب مالت در صدهزار نفر 17

 6/8 9/12 میزان بروز سالک در صدهزار نفر 18

 9/98 101 میزان بروز حیوان گزیدگي در صدهزار نفر 19

 6/5 3/7 میزان بروز سل در صدهزار نفر 20

 36 03/41 در صد هزار نفرمیزان شیوع تاالسمي  21

 20 27 مواردجدید ابتال به ایدز )نفر( 22

 11 8 تعداد موارد فوت ایدز 23

 17760 18292 تعداد موارد سوانح ثبت شده در برنامه پیشگیری از حوادث 24

 7775 6273 بیماران پرفشار شناسایي شده در برنامه پیشگیری و كنترل فشارخون باال 25

 10520 13789 آزمایش شده از نظر تاالسمي تعداد زوج 26

 62 75 تعداد كل بیماران جدید مبتال به سل شناسایي شده 27

 x 48 32تعداد بیماران جدید مبتال به سل ریوی اسمیر مثبت  28

 1156 1187 تعداد افراد مشكوك به سل آزمایش شده 29

 3256 3459 تعداد گسترده خلط آزمایش شده برای بیماریابي 30

 14 30 * تعداد بیماران مسلول اسمیر مثبت بهبود یافته 31

 
ماه پس از  6گردد و حداقل پس از ماه موخص می 24تا  18ماه و حداش ر پس از  6ززم به ت ویح است نتایج درمان بیماران مسل ل حداقل پس از * 

 از بیماران تحت درمان باشندر تعدادیگردد و ممکن است در پایان سال توخیص نتیجه درمان بیماران موخص می

 
 
 
 

  
دنبا ه از صفحه قبل
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 1395و  1394های بهداشت محیط استان بوشهر طی سال های شاخص .4-2جدول 

 

 1395 1394 عنوان

 35/16 07/19 درصد مراكز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي دارای معیارهای بهسازی مناطق شهری

 17 7/20 مراكز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي دارای معیارهای بهسازی مناطق روستایيدرصد 

 1/83 23/80 درصد مراكز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي دارای معیار بهداشتي مناطق شهری

 2/82 8/77 بهداشتي مناطق روستایيدرصد مراكز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي دارای معیار 

 75/16 96/19 درصد اماكن عمومي دارای معیار بهسازی شهری

 4/23 5/24 درصد اماكن عمومي دارای معیار بهسازی روستایي

 75/81 46/79 درصد اماكن عمومي دارای معیار بهداشتي شهری

 7/75 75 درصد اماكن عمومي دارای معیار بهداشتي روستایي

 6/95 2/95 كاركنان مراكز و اماكن دارای كارت معاینه پزشكي معتبر شهریدرصد 

 5/95 8/92 درصد كاركنان مراكز و اماكن دارای كارت معاینه پزشكي معتبر روستایي

 27/96 6/97 درصد مطلوب آزمایشات میكروبي آب شهری )شبكه عمومي(

 65/94 7/95 درصد مطلوب آزمایشات میكروبي آب روستایي )شبكه عمومي(

 3/86 05/86 درصد واحدهای بهداشتي درماني شهری با شرایط مطلوب از نظر بهداشت محیط

 6/94 9/95 درصد واحدهای بهداشتي درماني روستایي با شرایط مطلوب از نظر بهداشت محیط

 83/99 8/99 درصد خانوارهای روستایي كه به آب آشامیدني دسترسي دارند

 8/98 7/98 روستایي كه از شبكه عمومي آب آشامیدني برخوردارنددرصد خانوارهای 

 7/96 1/95 درصد خانوارهای روستایي تحت پوشش دارای توالت بهداشتي

 2/97 8/94 كنندآوری ميدرصد خانوارهای روستایي كه زباله را به روش بهداشتي جمع

 7/91 1/87 كنندآوری و دفع ميبهداشتي جمعدرصد خانوارهای روستایي كه فضوالت حیواني را به روش 
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 ای استان بوشهرهای بهداشت حرفهای شاخصگزارش مقایسه .5-2جدول 

 1395و  1394های طی سال

 

 1395 1394 عنوان شاخص

 9/81 81 های تحت پوششدرصد كارگاه

 5/77 5/81 درصد شاغلین تحت پوشش

 8/55 1/55 درصد شاغلین تحت پوشش معاینه

آور را هایي كه حداقل یک عامل زیاندرصد كارگاه

 اند )صدا(كنترل نموده
7/61 62 

 

 

 

 های تحت پوشش معاونت بهداشتی استان بوشهرتوزیع فراوانی كارگاه .6-2جدول 

 1395سال  

 

 نوع كارگاه
های كارگاه

 موجود

 های كارگاه

 تحت پوشش

 شاغلین 

 موجود

 شاغلین

 تحت پوشش 

 26 26 25 25 خانگي

 64596 83380 4776 5836 غیرخانگي

 64622 83406 4801 5861 جمع
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 1395سال   (phcهای اولیه بهداشتی )تعداد مراكز ارائه دهنده مراقبت .7-2دول ج
 

 شهرستان

  خدمات جامع سالمتمراكز
* پایگاه بهداشت خانه بهداشت

 روستایی شهری

 غیرفعال فعال غیرفعال فعال غیرفعال فعال غیرفعال فعال

 2 18 0 14 0 5 0 13 هربوشـ

 0 3 0 39 0 5 0 3 تنگستان

 0 5 0 19 0 2 0 2 جم

 2 19 0 63 0 8 0 14 دشتستان

 0 8 0 30 0 2 1 4 دشـتی

 0 6 0 10 0 0 0 5 دیـر

 0 3 0 11 0 1 0 3 دیلـم

 0 2 0 16 0 3 0 2 عسلویه

 0 7 0 3 0 0 0 4 كنـگان

 0 6 0 18 0 5 0 5 گنـاوه

 4 77 0 223 0 31 1 55 كل استان

 

 ومیمه   دار ستاره شهری   *
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 1395سال  -تعداد كاركنان بهورز شاغل به تفکیك شهرستان در استان بوشهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنسیت

 شهرستان
 جمع زن مرد

 36 27 9 بوشهر

 78 54 24 تنگستان

 41 29 12 جم 

 112 68 44 دشتستان

 64 36 28 دشتی

 22 16 6 دیر

 19 12 7 دیلم 

 27 24 3 عسلویه

 18 14 4 كنگان

 29 17 12 گناوه

 446 297 149 جمع
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        دانشگاه علوم پزشکی سالمت جامع  خدمات مراجعه بیماران سرپایی به مراكز موارد .9-2جدول 

 1395سال 
 

 نام شهرستان

 مراجعین به

 پزشك خانواده دندانپزشك پزشك عمومی
 ارجاع پزشك خانواده 

 به متخصص

 5215 132298 16810 195834 بوشهر

 8747 135093 9217 127234 تنگستان

 3889 81614 8787 82191 جم

 31297 308005 17796 316036 دشتستان

 7376 131421 16364 139463 دشتی

 6727 163971 4245 161690 دیر

 3410 54942 8182 44662 دیلم

 1583 45654 3411 30579 عسلویه

 1643 54541 6505 54101 كنگان

  3227 62934 8565 92900 گناوه

 73114 1170473 99882 1244690 جمع
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 توزیع فراوانی جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی و شهری برنامه پزشك خانواده  .10-2جدول 

 1395سال   - استان بوشهر

 

 شهرستان
 تعداد دفترچه روستایی

 جمع كل تعداد دفترچه شهری
 عشایر روستایی

 28292 15129 239 12924 بوشهر

 41372 12346 175 28851 تنگستان

 24126 6311 44 17771 جم

 98404 38982 4827 54595 دشتستان

 38757 8574 1882 28301 دشتی

 33050 18594 116 14340 دیر

 18089 13203 17 4869 دیلم

 20984 5519 0 15465 عسلویه

 17310 7046 0 10264 كنگان

 18871 2999 4 15868 گناوه

 339255 128703 7304 203248 استان
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 استان بوشهر های تحت پوشش برنامه پزشك خانوادهجمعیت شهرستان .11-2جدول 

 1395 سال

 

 شهرستان

 شهری

 زیر  جمع روستایی

 هزار نفر 20

 بین

هزار  50تا  20

 نفر

 باالی

 هزار نفر 50

 64754 23340 0 0 41414 بوشهر

 73541 51227 0 0 22314 تنگستان

 47967 29262 0 0 18705 جم

 140578 76812 0 0 63766 دشتستان

 41634 23655 0 0 17979 دشتی

 56934 11484 0 0 45450 دیر

 33358 6024 0 0 27334 دیلم

 45791 25616 0 0 20175 عسلویه

 25066 7649 0 0 17417 كنگان

 27626 21622 0 0 6004 گناوه

 557249 276691 0 0 280558 جمع
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  فاقد پزشك خانوادهتعداد مراكز موجود( و  -تعداد پزشك خانواده )مصوب .12-2جدول 

 1395 سال -به تفکیك شهرستان 

 

 شهرستان

 مراكز فاقدپزشك خانواده پزشك خانواده موجود خانواده مصوبپزشك 

 روستایی * شهری روستایی شهری روستایی شهری

 0 0 6 11 6 11 بوشهر

 0 0 6 9 6 9 تنگستان

 0 0 2 7 3 8 جم

 0 0 9 27 11 29 دشتستان

 0 0 3 8 3 9 دشتی

 0 0 0 14 0 14 دیر

 0 0 1 7 1 7 دیلم

 0 0 6 3 7 4 عسلویه

 0 0 0 6 0 6 كنگان

 0 0 6 3 6 3 گناوه

 0 0 39 95 43 100 جمع

 
 گیرد.مي نفر ( را در بر 20000ین جمعیت شهری فقط جمعیت مشمول پزشک خانواده )شهرهای زیر * ا


